
 
10. fundur Fræðslunefndar Bláskógabyggðar 

mánudaginn 16. febrúar 2009 
í Grunnskóla Bláskógabyggðar, Laugarvatni. 

 
Grunnskóli 

 
Mætt voru: Margeir Ingólfsson formaður, Axel Sæland varaformaður, Sigurbjörn 
Árni Arngrímsson ritari, Arndís Jónsdóttir skólastjóri Grunnskóla Bláskógabyggðar 
(GB), Sigmar Ólafsson aðstoðarskólastjóri GB, Hörður Guðmundsson fulltrúi 
foreldra og Lára Hreinsdóttir fulltrúi kennara. SÁA ritaði fundargerð. 

 
MI setti fund kl 17:04 eftir létt spjall 
 
Dagskrá fundarins: 
 
1. Kynning á skóladagatali 2009-2010, skólaráði o.fl. 

• AJ leggur fram og kynnir drög að skóladagatali 2009-2010 og fór yfir helstu 
atriði skólastarfsins.  

• Reglugerð síðan 22. desember 2008 segir að skólaráð skuli stofnað við hvern 
grunnskóla. Níu einstaklingar til tveggja ára í senn fyrir byrjun september 
hvert sinn skulu skipa ráðið.  Skólastjóri stýrir starfi skólaráðs og ber ábyrgð á 
stofnun þess en annars skipa það tveir fulltrúar kennara (kennarafundur kýs). 
Einn fulltrúi frá öðru starfsfólki (kosinn úr þeirra röðum).  Þessir aðilar hafa 
þegar verið kosnir í GB. Tveir fulltrúar foreldra (eftir starfsreglum 
foreldrafélags). Tveir fulltrúar nemenda.  Skólaráðið velur svo einn fulltrúa úr 
grenndarsamfélaginu eða viðbótarfulltrúa á meðal foreldra.  Stefnt er að því að 
mynda þetta ráð fyrir vorið. 

• Samþykkt fjárhagsáætlun fyrir GB 2009 er sem hér segir. Þar eru tekjur upp á 
10.950.000 kr.  Launaliðurinn er 138.103.000 kr.  Vörukaup 7.605.000 kr. 
Þjónustukaup (þ.m.t. gjaldfærðir innri liðir s.s. leiga) 100.210.000 kr. 
Heildarútgjöld eru því 234.968.000. Fjárhagsáætlun verður endurskoðuð eftir 
fyrsta ársfjórðung ársins.   

• SÓ kynnti hugmyndir varðandi fyrirkomulag kennslunnar á næsta skólaári. 
 
2. Bréf Grímsnes- og Grafningahrepps dagsett 22. des. 2008, varðandi samstarf 

í skólamálum lagt fram ásamt bókun sveitarstjórnar Bláskógabyggðar frá 13. 
janúar 2009. 
• Umræður urðu um bréfið og eftirfarandi bókun samþykkt. Fræðslunefnd tekur 

undir bókun sveitarstjórnar varðandi mikilvægi þess að fyrir liggi 
framtíðarstefna um skólasamstarf til í.þ.m. þriggja ára í senn. 

 
3. Önnur mál. 

3.1. Símafundur MI, AS og SÁA 16. janúar 2009 samþykkti að gera tilraun með 
vistun barna frá 12 mánaða aldri á leikskólanum Gullkistu.  Tilraunin stendur frá 
1. febrúar 2009 til 30. júní 2009.  Við mat á tilrauninni verður m.a. skoðað hvernig 
til hefur tekist með nýtingu á húsnæði leikskólans og á rými sem leik- og 
grunnskólinn samnýta. 



 
Fundargerð lesin upp í lok fundar og samþykkt.  

 
Fundi slitið kl. 19:02 

 
Sigurbjörn Árni Arngrímsson, fundarritari. 
 

  
 


